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100-lecie „Cudu nad Wisłą” 
Zwycięskiej bitwy Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną na przedpolach Warszawy 

13 - 25 sierpnia 1920 roku.
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Redakcja

Podziękowania i uznanie

Redakcja „Węzełka” bardzo dziękuje wszystkim autorkom za nadesłane artykuły i materiały.


Okładka: obraz Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą” (1930) - źródło: https://
ciekawostkihistoryczne.pl  domena publiczna.  

Zdjęcie na ostatniej stronie nadesłane przez druhnę Basię Chałko. 
Grafika (sznureczek, węzełek i nowe logo): Anna Sawicka i Natalia Maliga. 

„Węzełek” - pismo instruktorek wychodzi już od 1961 roku. 
Zawsze był i jest wolną trybuną na łamach której każda z nas może i powinna swobodnie się 
wypowiadać. Drukowane w „Węzełku” wypowiedzi mogą nie zawsze się zgadzać z opinią Redakcji.

E-MAIL REDAKCJI: wezelek@zhp.org - artykuły, załączniki, zdjęcia, korespondencja
Witryna Organizacji Harcerek: www.zhpharcerki.org.

WYDAWCA: Główna Kwatera Harcerek, 
23-31 Beavor Lane, London W6 9AR, UK 

„Węzełek” i zamieszczone w nim artykuły, zdjęcia i materiały, 
przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego.

mailto:wezelek@zhp.org
https://ciekawostkihistoryczne.pl
https://ciekawostkihistoryczne.pl


Drogie Druhny Skautki!

Pomimo tego że nie mogłyśmy zorganizować obozów w tym roku, 
podziwiam ile wirtualnych kominków, biwaków, i obozów jednak 
zorganizowano! Harcerki nawet rozkładały namioty w domach i we 
własnych ogródkach! Dziękuje wszystkim za zaproszenia wysłane 
do mnie na Wasze wirtualne imprezy. Bardzo cenię ten czas, który 
razem spędzamy. Ostatnio miałam szansę zaadresować kilka słów 
do harcerek, które do łączy ły się do wirtualnego obozu 
zorganizowanego przez Hufiec „Kaszuby” w Wielkiej Brytanii. 
Fantastycznie było zobaczyć z jakim entuzjazmem harcerki 
prowadziły ten obóz! 

Bez względu na to, że nie zawsze możemy spotykać się osobiście, nasz entuzjazm pozostaje silny.  
Nie jest łatwo mieć zawsze pozytywne nastawienie i jeszcze zarażać tą dobrą energią nasze 
funkcyjne i wszystkie inne osoby które na nas polegają. Nie wolno nam, instruktorkom zapominać o 
sobie, o swoim czasie, kształceniu, rozrywkach i odpoczynku.

Zachęcam wszystkie instruktorki do zastanowienia się nad możliwością zorganizowania wieczorów  
kształceniowych. Może wybierzemy jakiś artykuł do przedyskutowania, lub podamy  ciekawy   temat 
do przemyślenia w małej lub większej (ale nie za dużej!) grupie, a potem podzielimy się wnioskami. 
Oczywiście możemy   przerabiać technikę harcerską, ale mam tu raczej na myśli coś co możemy 
zrobić dla nas samych,   aby odprężyć się i spędzić choć trochę cennego czasu w gronie 
instruktorskim. Dhna Ania  Nowobilska-Vasilios napisała bardzo ciekawy artykuł w ostatnim Węzełku 
na temat kursu „Szlakiem  Gór Błękitnych”. (Link do artykułu można znaleźć tu: http://
www.zhpharcerki.org/ organizacja_harcerek/wezelek/Wezelek_nr_335_2020.pdf).
Byłoby miło gdyby każda z nas wybrała sobie pseudonim i znalazła cechę nad którą chciałaby 
popracować, przy pomocy i współudziale innych instruktorek z naszego grona.

Naczelniczka jest wśród nas

Mam nadzieję że każda z Was, pomimo tych wszystkich traumatycznych wydarzeń które nas i cały 
świat bombardują w 2020 roku,  znajduje też wiele powodów do radości i wdzięczności. Życzę Wam 
zdrowia, zadowolenia i satysfakcji w codziennym życiu.

Czuwaj!
Danusia Figiel, hm. 
Naczelniczka Harcerek

Namioty rozłożone, plecaki spakowane!
https://www.facebook.com/65dhiskra 

65 Drużyna Harcerek „Iskra”, Aberdeen, London, UK
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Kącik Kształcenia
Szlakiem Gór Błękitnych 

Kurs Przewodniczek i Przewodników.

Przebrnęliśmy przez pierwszą część kursu w tradycyjny sposób i nagle z powodów od nas 
niezależnych, nasz szlak zrobił się trudniejszy do pokonania.  Drugi list został wysłany pod koniec  
lutego, a już w marcu pandemia koronawirusa rozprzestrzeniła  się na całym terenie na którym 
działa nasza organizacja i z tego powodu przybrał on formę dwuczęściową. Na pewne pytania Listu 
02A, kursanci odpisywali  indywidualnie, a na resztę odpowiadali zbiorowo. Korzystając z tego, że 
uczestnicy kursu  poznali się osobiście podczas omawiania tematyki a przed odesłaniem  
odpowiedzi,  list 02B przemienił się w  kwietniu w dwie zbiórki zastępów. 

H.O. Honorowy Niełaz Wielki wytłumaczył że zastęp jest „podstawową jednostką organizacyjną 
harcerstwa” i że łatwiej jest prowadzić cztery małe grupy po sześć osób, niż jedną liczącą 24 
uczestników. Kursanci samodzielnie podzielili się na zastępy i przerobili w praktyce system 
zastępowy oraz współpracę z innymi członkami grupy.

„Drugi Szlak”

W małych grupach, każdy uczestnik mógł otrzymać potrzebne mu wsparcie, podzielić się 
doświadczeniem lub uzyskać pomoc w poprawnym wyrażaniu swoich myśli. Każdy z członków 
małej grupy miał możliwość samemu doświadczyć na czym polega stosowanie metody harcerskiej, 
pozytywne podejście do wspólnego zadania, wspólne  oddziaływanie na siebie i przykład osobisty.

Fig. 1. Zastępy kursu
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 Według pion. Pomocnej  Lotopałanki każda zbiórka, żeby miała charakter harcerski, musi zawierać 
formę i treść: „’Treść’ na zbiórce to jest to czego harcerstwo  chce nauczyć dzieci lub młodzież - na 
przykład historia Polski, alfabet Morse’a, węzły itp.  ‘Forma’ oznacza utrzymywanie struktury zbiórki, 
czyli zawiera takie elementy jak: zabawa, ruch, nauka,  musztra, śpiew, a nie tak jak to się odbywa 
w szkole.”  Przypomnieliśmy sobie elementy zbiórek grą ukrytych liter – wykreślanką. Każdy 
element został wybrany z ostatniej zbiórki, na której kursantka lub kursant brali udział.

Zapraszamy teraz do gry z kursu … ile z elementów zbiórki (z wszystkich gałęzi pracy) potrafisz  
znaleźć poniżej? Odpowiedzi umieścimy w następnym numerze Węzełka! 

Fig. 2. Wykreślanka „Elementy Zbiórek” z kursu ASP „Harcerska Iskra”

Prowadząc kurs w formie zbiórek zastępów ze wspólnymi odpowiedziami spowodowało rzeczywisty  
a nie teoretyczny wgląd w to czym jest system zastępowy. Od Listu 02B, każde spotkanie kursu  
miało konkretny plan, który stał się przykładem do stworzenia i przeprowadzenia szczegółowego 
planu  zbiórki. 

Fig. 3. Plany pierwszych dwóch zbiórek kursu, przeprowadzające tematykę Listu 02B.
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Wypowiedzi na temat kształcenia następcy były wprowadzeniem do omówienia naszej osobistej roli 
w ciągłości naszej organizacji. Sam. Zorganizowany Rudzik Płomieniowy pisze, że ważne jest  
włączenie uczestniczek do planowania zbiórek i zajęć, a pion. Pozytywny Szybowiec Żółto-brzuszny  
opisuje rolę wędrowniczek hufca i ich  udział przy prowadzeniu gromadek, gromad i drużyn – aby  
opierając się na doświadczeniu wędrowniczki mogły wybrać kierunek przyszłej służby. Po 
rozważeniu problemów zachęcania harcerek do pracy ze  skrzatami, pwd. Wollemia Spokojnego 
Temperamentu doszła do wniosku, że „może to jest specjalny  talent umieć pracować i bawić się ze 
skrzatami!” W swojej pracy jako przyboczna zuchów sam. Dobry Quoll pokazuje mniej 
doświadczonym opiekunkom jak się uczy zuchów śpiewać, jak  przygotować pokazy na kominek i 
jak stosować punktację podczas zbiórek zuchowych. W ten sposób pomaga w kształceniu 
przyszłych aspirantek! H.O. Punktualna Żaba kształci przybocznego i zastępowych przez dawanie 
dobrego przykładu, włączanie do rad drużyny i dopuszczanie do  prowadzenia zajęć.

Kształcenie indywidualne i ciągła praca nad sobą są również tym, nad czym, jako instruktorki, 
musimy się zastanowić. Zapraszamy teraz do przemyślenia i przysłania nam odpowiedzi na 
ostatnie   pytanie Listu 02B: Jaka jest twoja rola w kształceniu następcy by istniała ciągłość 
przewodnictwa  naszych jednostek i naszego związku? Zamiast imiennego podpisu wypowiedzi … 
zapraszamy do  podpisu pseudonimem, który był wymyślony na pierwszym naszym wspólnym 
szlaku.

Prosimy o podzielenie się waszymi myślami, aby ten Kącik Kształcenia stał się wymianą, która  
może nas nie tylko wesprzeć indywidualnie – ale i również w naszej zbiorowej pracy nad sobą.

Do zobaczenia na następnym szlaku!
Czuwaj!

Odpowiedzi do gry zapoznawczej pierwszego szlaku kursu … 

A Czuły Kangur; B Dobry Tygrys-Quoll; C Entuzjastyczna Jaszczurka; D Entuzjastyczny Tygrys-
Quoll; E Honorowy Niełaz Wielki; F Obowiązkowy Dziobak; G Odważna Kangurzyca; H Odważny 
Dingo; I Opanowana Lotopałanka; 
J Pewna Koala; K Pewna Żaba; L Pogodny Orzeł; M Pomocna Lotopałanka; N Pozytywny Kangur; 
O Pomocny Szybowiec; P Pozytywny Szybowiec Piórkowy; Q Pozytywny Szybowiec Żółto-
brzuszny; R Punktualna Żaba; 
S Rozsądny Dingus; T Silna Sowa Potężna; U Sprawiedliwa Rosella; V Ufna Antylopa; W Wollemia 
Spokojnego Temperamentu; Y Wombat o Silnej Woli; Z Zorganizowany Rudzik Płomieniowy
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W tym roku, 16 sierpnia, obchodzimy setną rocznicę bitwy na przedpolach Warszawy – zwanej też 
„Cudem nad Wisłą” - decydującej bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej. Bitwa Warszawska rozegrała 
się 13-25 sierpnia 1920 roku. Pomimo krytycznej sytuacji oddziały Wojska Polskiego zdołały 
odepchnąć i pokonać nacierające wojska sowieckie. Zwycięstwo zostało nazwane cudem, ponieważ 
zbiegło się z dniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej (15 sierpnia), 
ale nazywanie tego zwycięstwa cudem, umniejsza rolę strategii, łamania szyfrów i odwagi polskich 
żołnierzy; znaczenie polskich kryptologów, jak porucznik Jan Kowalewski, pracujących w polskim 
wywiadzie od 1919 r., którym udało się złamać szyfry Armii Czerwonej; znaczenie osiemdziesięciu 
tysięcy ochotników oraz Legii Kobiet. Umniejsza też znaczenie manewru Wojska Polskiego 
strategicznie opracowanego przy udziale szefa  Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  Tadeusza 
Rozwadowskiego i przeprowadzonego przez  Naczelnego Wodza  Józefa Piłsudskiego, który 
przesądził o polskim zwycięstwie.
Zwycięstwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną na przedpolach Warszawy miało decydujący 
wpływ na wynik wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięstwo to było też krytyczne w zachowaniu 
niepodległości odradzającej się  Rzeczypospolitej i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na 
Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska była oceniona jako jedna z osiemnastu przełomowych bitew 
w historii świata (Edgar D’Abernon).

100-lecie „Cudu nad Wisłą”

Źródła: https://pl.sputniknews.com, https://szczecin.tvp.pl, https://ciekawostkihistoryczne.pl, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska; https://warsawtour.pl/powstanie-warszawskie/;
FB - ZHP Świat - Strona Główna

W sierpniu przypada również 76-ta rocznica Powstania Warszawskiego. 
Powstanie wybuchło we wtorek, 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17.00. Celem 
powstańców by ło wyzwolenie stol icy spod okupacj i h i t lerowskiej 
przed  przybyciem armii sowieckiej i żeby zapewnić Polsce suwerenność 
po zakończeniu wojny. Około 30  tysięcy żołnierzy Armii Krajowej przystąpiło do 
walki; tylko 10 procent walczących było uzbrojonych. Niemcy dysponowali pełnym 
uzbrojeniem, artylerią i lotnictwem, mieli dobrze funkcjonujące szpitale, magazyny 
pełne żywności i byli doskonale wyszkoleni… Polacy walczyli 63 dni, ale niestety 
pomoc, na jaką liczyli, nigdy nie nadeszła - a bez pomocy sojuszników powstanie 
- nie miało szansy… W Powstaniu poległo 18,000 powstańców i 150,000 cywilów. 
Warszawa została zniszczona w blisko 85% a 500,000 mieszkańców wypędzono 
do obozów przejściowych i jenieckich.

Rocznica Powstania Warszawskiego.

Te ważne rocznice spowodowały, że pomimo szkolnych wakacji na północnej półkuli i ograniczeń z 
powodu kwarantanny COVID-19, polskie harcerstwo świętowało stulecie Bitwy Warszawskiej i 
oddało cześć poległym w Powstaniu Warszawskim. Uczestniczyliśmy w apelach poległych, mszach 
świętych, składaliśmy kwiaty pod pomnikami i na cmentarzach. Było to symboliczne uhonorowanie 
tych co odeszli na wieczną wartę w imię wolności, były inne zasady: małe grupy, maseczki, ale nie 
zabrakło pamięci i serca.
Tak jak Andrzej Małkowski to ujął w swoich słowach: „Harcerstwo to skauting plus niepodległość.” 
Anna Bartlett, phm, Redakcja.

Dla Polski pokój nie nastąpił po oficjalnym zakończeniu 
pierwszej wojny światowej 11 listopada 1918 roku. W okresie 
od końca 1918 roku do początku 1921 roku odtworzona 
Polska walczyła jeszcze z  Zachodnią Ukraińską Republiką 
Ludową  (ZURL), Ukraińską Republiką Ludową (URL), 
Niemcami, Czechosłowacją, Litwą i Rosją Sowiecką.
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Do najwcześniejszych moich wspomnień dzieciństwa należy śpiew mojego Dziadziusia. Śpiewał mi o 
rozmarynie i o Jasieńku, na którego czekały pąki białych róż. Śpiewał mi o ułanach jak maki, jak ogniste 
ptaki. Śpiewał o strzelcach co za naszą Polskę szli w bój i o komendancie, który jechał na Kasztance.  W 
tych melodiach i słowach poznawałam ludzi, którzy z początkiem XX wieku rzucili na stos swój życia los, 
aby Polska mogła być Polską. Wprawdzie jako małe dziecko nie rozumiałam o co właściwie chodziło. I nie 
bardzo rozumiałam w pierwszych latach polskiej szkoły sobotniej dlaczego z całą klasą deklamowałam 
okolicznościowe wierszyki na akademiach 11 listopada. Dopiero w późniejszych latach na lekcjach historii 
w tej samej polskiej szkole sobotniej zaczęłam zdawać sobie sprawę co naprawdę znaczyły wyuczone 
wierszyki i piosenki, które mi Dziadziuś śpiewał.  
Zrozumiałam, że odzyskanie niepodległości Polski było możliwe dzięki poświęceniom i wysiłkom ludzi 
młodych i starych, wojskowych i cywilów, kobiet i mężczyzn. Nie był to jednak koniec zmagań - w 
następnych latach potrzeba było dalszego wysiłku, dalszych poświęceń, aby zabezpieczyć granice 
odzyskanej Rzeczypospolitej.  W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę bitwy uznaną przez 
ówczesnego ambasadora brytyjskiego, Lord Edgar Vincent d'Abernon, jako osiemnastą decydującą bitwę 
w dziejach świata.   Bitwie tej zawdzięczam tak wiele: to, że pokolenie moich rodziców wyrosło w kulturze 
polskiej na wolnej polskiej ziemi; to, że w tej wolnej Polsce rozwijało się harcerstwo; to, że moje 
pokolenie, urodzone poza Polską, wychowane zostało w duchu polskim. To wszystko było bezpośrednią 
konsekwencją tego co wydarzyło się sto lat temu na ziemiach odrodzonej Polski. 
Toczyła się wojna polsko-bolszewicka. Celem bolszewików było zmiażdżenie Polski i pokonanie całej 
Europy. Wojsko polskie położyło kres tym zamiarom w sierpniu 1920 roku wpierw na przedpolach 
Warszawy gdzie powstrzymano natarcie bolszewickie, potem kontrofensywą, która zmusiła Armię 
Czerwoną do odwrotu. Trzy lata później w roku 1923 dla upamiętnienia tego zwycięstwa   ówczesny 
Minister Spraw Wojskowych, gen. broni  Stanisław Szeptycki, wydał rozkaz, którego pierwsze słowa 
brzmiały: „Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żołnierza.   W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę 
oręża polskiego, którego uosobnieniem i wyrazem jest żołnierz”.

Gawęda Druhny Jagody
Szary żołnierz w szarej maciejówce wskrzesił Ciebie, 

Ojczyzno ty moja...  

Nie husarzy uskrzydlone hufce, Nie 
rycerze, na których lśni zbroja - Szary 
żołnierz w szarej maciejówce Wskrzesił 
Ciebie, Ojczyzno ty moja… 

Gdy ze wschodu piekielne pożary 
Zapłonęły szkarłatem na niebie - Szary 
żołnierz w maciejówce szarej Bronił 
Ciebie i - ginął za Ciebie… 

I przelewał młodej krwi rubiny - I niósł 
naprzód zwycięskie sztandary 
Dla swej Polski kochanej, jedynej, W 
szarym płaszczu szeregowiec szary… 

Nie husarzy uskrzydlone hufce, Nie 
rycerze, na których lśni zbroja - Szary 
żołnierz w szarej maciejówce Wskrzesił 
Ciebie, Ojczyzno ty moja… 

Julian Ejsmond

Julian Ejsmond (1892 -1930 ) 
– polski poeta, bajkopisarz, 
tłumacz literatury, por. 
Wojska Polskiego, 
odznaczony Krzyżem 
Walecznych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Julian_Ejsmond

Józef Piłsudski w maciejówce, 1920
Źródło: Wikipedia commons
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Kluczowy wkład indywidualnego żołnierza doceniał Naczelny 
Wódz Józef Piłsudski, Protektor Harcerstwa. Podkreślał on, 
że „Podstawą wojska jest żołnierz”, od którego zależy 
zwycięstwo lub klęska. U nas jest tak samo. Podstawą 
harcerstwa jest każdy skrzat, zuch, harcerz, harcerka. Należy 
patrzyć na nich jak na indywidualne osoby z indywidualnymi 
zdolnościami i słabościami. Dopiero wtedy będą miały sens 
programy pracy i hasła.

Józef Piłsudski pisał jak ważne było „zaopatrzenie żołnierza 
we wszystko co mu jest potrzebne do prowadzenia wojny”.  
My, grono instruktorskie, nie przygotowujemy młodzieży do 
walki zbrojnej. Natomiast przygotowujemy ją do życia, w 
którym jest wiele niełatwych wyzwań. Czy dajemy tej 
młodzieży odpowiednie zaopatrzenie do tych wyzwań?   Czy 
po latach w naszych szeregach młodzież wchodząc w życie 
dorosłe będzie w stanie uwierzyć we własne siły i 
umiejętności? Funkcjonować samodzielnie i w zespole?  
Podejmować decyzje i reagować prędko w krytycznych 
momentach? Czy zawsze i wszędzie kierować się będzie 
Prawem i Przyrzeczeniem? Dbajmy o to, aby nasze 
programy i nasz przykład były dla tej młodzieży jak 
najlepszym i jak najbardziej wartościowym zaopatrzeniem.

Józef Piłsudski na Kasztance (1928) – obraz olejny 
polskiego malarza batalisty Wojciecha Kossaka.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/
Kossak_J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski_on_Kasztanka.jpg

Według Marszałka Piłsudskiego „zwycięstwa...szuka każdy dowódca jako produktu swej pracy 
dowodzenia”. Każda instruktorka, każdy instruktor jest dowódcą, który kieruje swoich podopiecznych do 
zwycięstwa.  Niech produktem naszego dowodzenia  będzie  młodzież dążąca do zwycięstwa nad 
własnymi słabościami, nad obojętnością, nad strachem.

Francuski generał Maxime Weygand wspominał, że Józef Piłsudski „potrafił przelać ze swej duszy w 
dusze walczących swoją ufną wiarę i swoją wolę tryumfalnego pokonania wszystkich trudności”. Na 
funkcjach wychowawczych bądźmy natchnieniem i zachętą do pokonywania trudności, do zachowania 
rycerskiej postawy i na każdym kroku do zastępowania egoizmu służbą.

W roku 1920 jak niegdyś za czasów Króla Jana Sobieskiego  Polska zasłużyła na miano: 
przedmurze. Wśród piosenek, które śpiewał mi Dziadziuś była „Pieśń o Józefie Piłsudskim”, w której jest 
mowa o Polsce:

Tą fortecą byli ludzie gotowi zginąć za najpiękniejsze wartości. Bądźmy harcerską fortecą tych samych 
wartości – wartości, dla których warto żyć.

Czuwaj!
Jagoda Kaczorowska, hm.

  Stoi w mroku pod bokiem Europy  
  Niepodległej Ojczyzny forteca

Kossakowie - trzy pokolenia polskich malarzy
Dziadek, ojciec i syn, malowali historyczne 
i batalistyczne sceny, i piękne konie.

Jerzy Kossak (1886 -1955) 
– syn Wojciecha Kossaka.

Namalował obraz „Cud nad 
Wisłą” umieszczony na 
okładce.

Wojciech Kossak (1856 -1942).
Ojciec Jerzego Kossaka, oraz Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. 

Obraz olejny „Józef Piłsudski na Kasztance” jest jego dzieła.

Juliusz Kossak (1824 - 1899) – 
polski malarz, rysownik i ilustrator. 
Był jednym z inicjatorów utworzenia 
w Krakowie Muzeum Narodowego. 
Ojciec Wojciecha i dziadek 
Jerzego.

Źródło: Wikipedia Commons
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Cześć i Chwała Bohaterom Powstania.
Już po raz piąty, Polsko-Słowiańska Unia Już 
po raz piąty Polsko-S łowiańska Unia  
Kredytowa uczci ła wybuch Powstania  
Warszawsk iego wc iągnięc iem b ia ło-
czerwonej  flagi z kotwicą, symbolem Polski 
Walczącej, przed siedzibą PSFCU w Nowym 
Jorku. Do tej uroczystości zaproszono 
uczestniczkę  Powstania, 93-letnia Danuta 
Szlajmer. Po ceremonii udzieliła ona wywiadu 
wspominając swoje przejścia jako łączniczka/ 
sanitariuszka w batalionie „Kilińskiego” i 
późniejsze zaangażowanie w Armii Krajowej. 
Jej fotografia z tego okresu zosta ła 
umieszczona na specjalnym plakacie 
wydanym z okazji tej uroczystości przez 
„Gram-X" Promotions, PSFCU i Polski 
Konsulat Generalny w NY.  

Chorągiew
Powstanie Warszawskie

Obchody rozpoczęto sygnałem syreny 
symbolizującej „Godzinę W”. Wszyscy zaparli 
oddech pamiętając hasło warszawskie z 1-go 
sierpnia: „Zatrzymaj się. Oddaj cześć 
bohaterom. Flaga będzie powiewać przez 63 
dni, tak d ługo, jak trwa ło Powstanie 
Warszawskie. Pan Paweł Burdzy, rzecznik 
prasowy Unii Kredytowej rozpoczął uroczyste 
obchody a okolicznościowe przemówienia 
wyg łosi l i pan Krzysztof Matyszczyk, 
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU, 
Ri ta Cosby, której o jc iec walczy ł w 
Powstaniu, Konsul Generalny RP w NY, Artur 
Kubicki, oraz Tadeusz Antoniak, p.o. 
Naczelnego Komendanta SWAP’u. Delegacje 
ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, 
Ligii Morskiej, Harcerskich Hufców „Podhale i 
Warmia” z gronem instruktorskim, dzieci z 
Polskich Szkół Dokształcających i delegaci 
wielu Polonijnych Organizacji oddali hołd 
bohaterom. Na zakończenie wszyscy ustawili 
się do szczególnie ciekawego zdjęcia tworząc 
ogromną kotwicę powstańczą. 

Później uczestnicy przeszli do muralu Rafała Pisarczyka l o tematyce Powstania  Warszawskiego 
powstałego na zamówienie SWAPU, Okręg II, z Komendantem Kapitanem Antonim Chrościelewskim 
oraz Radą Dyrektorów Domu Narodowego i w dużej części dzięki staraniom pana Fryca z Pangea. 
Odsłonięty został w rocznicę Powstania w 2014 roku. Obecni złożyli kwiaty oraz zapalili lampkę przy 
murale łącząc się uczuciami  patriotyzmu i poświęcenia z powstańcami.   

Czuwaj!

Maria Bielska, hm.

Nasza Hufcowa, hm. Jola Nowacka zamówiła specjalne 
maseczki z tarczą Hufca Podhale dla wszystkich Instruktorek, 
Aspirantek, Wędrowniczek i Harcerek i nawet Zuchów w Hufcu, 
które teraz będziemy nosić na wszystkich nie skasowanych 
imprezach polonijnych. Nasze zbiórki i spotkania, rady, biwaki, 
wycieczki itp. narazie są zawieszone, ale staramy się wysyłać 
choć skromną delegację na ważne uroczystości.
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Śpiewamy piosenki powstańcze tak jak to co roku robią 
w Warszawie z okazji rocznicy Powstania.

Szare Szeregi
W niedzielę, 2-go sierpnia, z okazji 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, tradycyjnie z  
inicjatywy Weteranów Armii Krajowej, odbyła się Msza Św.w kościele Św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika na Manhattanie. upamiętniająca udział Szarych Szeregów w Powstaniu. 
Obecni byli Wicekonsul Mateusz Gmura z małżonką, delegaci Stowarzyszenia Weteranów Armii  
Polskiej Okręg II, delegacja harcerska z Hufca Podhale i Hufca Warmia oraz parafianie. Bardzo  
brakowało nam druha Mieczysława Madejskiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w  
tym roku, ale oglądał na komputerze Mszę Św. odprawioną przez proboszcza Ojca Paulina Karola  
Jarząbka. Ojciec Karol wygłosił wzruszającą homilię na temat ducha patriotyzmu Narodu  
Polskiego, szczególnie podczas Powstania. Oprawę Mszy Św. sprawowały harcerki, a po mszy,  
wraz z harcerzami, na spotkaniu z uczestnikami tej uroczystości spontanicznie poprowadziły śpiew  
piosenek powstańczych ku radości zebranych. 
Pomimo trudnych warunków tegorocznej pandemii, społeczeństwo polskie nie omieszkało  uczcić, 
chociaż , tę bardzo ważną  rocznicę. Udział młodzieży,  która nieprzerwanie prowadzi działalność 
harcerską tu na obczyźnie, natchnęła wszystkich  nadzieją na  lepszą przyszłość i utrwalenie 
wartości - Bóg, Honor i Ojczyzna - tak bohatersko bronionych przez Szare Szeregi w czasie 
Powstania.
Maria Bielska, hm.

W Kościele skromna frekwencja z powodu wirusa - 
Vice Konsul Gmura z małżonką w pierwszej ławce

Ojciec Karol Jarząbek

Po zakończeniu Mszy Św. grupowe zdjęcie z delegatami 
weteranów, Konsulem Mateuszem Gmurą, oraz grupa 
młodzieży i instruktorów harcerskich.

Zdjęcia: Zygmunt Bielski. Więcej zdjęć można zobaczyć na: 
https://www.dropbox.com/sh/p44dmrs5zm1cfnz/AAAq1Tu2iDNS7amnfDdO88z6a?dl=0

Harcerek w USA
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Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wszystkich polonijnych organizacji, z Konsulem 
Generalnym Adrianem Kubickim na czele, oraz reprezentacja Wojska Polskiego z Waszyngtonu. 
Hm. Jola Nowacka, Hufcowa, prowadziła delegację harcerską. Obecny także był były hufcowy, Hm. 
Adam Pacholarz oraz brać harcerska z NY, NY i PA. 

Dzień ŻołnierzaZwiązek Harcerstwa Polskiego 
został oficjalnie zaproszony 
p r z e z S t o w a r z y s z e n i e 
Weteranów Armii Polskiej w 
Ameryce na obchody Dnia 
Żołnierza w niedzielę, 16- go 
sierpnia, w Amerykańskiej 
Częstochowie.
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Podczas uroczystej Mszy Św. Ojciec Tadeusz Lizynczyk, Prowincjał Paulinów, powitał delegację 
harcerską. Hm. Ojciec Bartłomiej Marciniak koncelebrował. Hm. Maria Bielska i Hm. Zygmunt 
Bielski byli lektorami. Pocztem Sztandarowym Hufca Podhale przewodziła phm. Joanna Bis w 
asyście sióstr Kobeszko.

Po złożeniu wieńców, i zwinięciu sztandaru (zaczęło padać), 
dhna Hufcowa Jola Nowacka nadała krajkę jednej z 
naszych najnowszych podharcmistrzyń, druhnie Ewie Pater-
Jasz z Filadelfii. Był to wzruszający i wesoły moment. 
Większość zebranych zdołało nagrać kilka piosenek na 
Wirtualny Polski Festiwal w Am. Częstochowie. Można 
będzie nas oglądać wa witrynie Sanktuarium 7-go września. 
Po uroczystościach brać harcerska została zaproszona na 
weterański obiad. 

Czuwaj!

Maria Bielska, hm.

Następnie kilka okolicznościowych przemówień, w tym Konsula Adriana Kubickiego i Pana Teofila 
Lachowicza, który ogniście przypomniał zebranym o roli ochotników z Ameryki i Kanady w 
zwycięstwie „Cudu nad Wisłą”.
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Harcerski Apel Poległych 15. sierpnia 2020 poprowadziła hm. Beata Niebrugge, przewodnicząca 
Obwodu ZHP Chicago, w asyście hm. Barbary Chałko i phm. Kasi Chałko. Salwę honorową oddał 
oddział Gwardii Narodowej Stanu Illinois. Pod pomnikiem weteranów II wojny światowej, wieńce i 
znicze złożyli zaproszeni goście, delegacja harcerska i przedstawiciele Zrzeszenia Nauczycieli 
Polskich. Delegacja złożyła również kwiaty i znicze przy grobie płk. dypl. Aleksandra Kajkowskiego, 
długoletniego i ostatniego przedstawiciela Rządu RP na Stany Zjednoczone.
Wśród dostojnych gości byli Konsul RP Piotr Semeniuk, Attaché obrony przy Ambasadzie RP w 
Waszyngtonie gen. dyw. pilot Cezary Wiśniewski, oraz dowódca Gwardii Narodowej na stan Illinois 
gen. bryg. Richard Neely. Od 1993 roku, Illinois National Guard jest partnerem Polskich Sił 
Zbrojnych w ramach „State Partnership Program”. Członkowie Gwardii często uczestniczą w 
polonijnych uroczystościach.

Wieści z Chicago – harcerski sierpień

Hufiec Harcerek „Tatry” zwrócił się do rodziny harcerskiej z 
propozycją akcji donacji krwi uzasadniając prośbę apelem: 
W sierpniu pamiętamy i wspominamy dzielne harcerki i 
harcerzy, którzy stanęli gotowi do walki w Powstaniu 
Warszawskim. „Za każdy kamień twój, Stolico, damy krew!” 
Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia i 
bohaterstwa. Dlatego wybrana została data w sierpniu na 
naszą akcję. Donacja krwi w tym terminie symbolizuje 
nasze dzisiejsze zobowiązanie do służby i poświęcenia. W 
tych niepewnych czasach, kiedy harcerstwo od miesięcy 
nie może się spotykać, jest to okazja, aby zmobilizować 
nasze wspólne siły i nieść chętną pomoc bliźnim.
Apel poparł Zarząd Obwodu ZHP Chicago, zapraszając do 
udziału w tej akcji wszystkie jednostki harcerskie na tym 
terenie. Zbiórka oddawania krwi odbyła się 29 sierpnia w 
Domu Harcerskim, koordynowana sprawnie i bezpiecznie 
przez phm. Kasię Cha łko i lokalną organizację 
charytatywną Vitalant. Zgłosiło się ponad 30 instruktorów, 
wędrowniczek i wędrowników, oraz rodziców.

Barbara Chałko, hm.

1920-2020
Harcerski Apel Poległych

Akcja donacji krwi

W ramach chicagowskich obchodów Święta 
Żo łn i e r z a i s e t n e j r o c z n i c y B i t w y 
Warszawskiej 1920 r., koordynowanych przez 
Konsulat Generalny R.P. w Chicago, na 
cmentarz Maryhill na przedmieściach miasta 
przybyła specjalna delegacja, aby oddać hołd 
żołnierzom i działaczom polonijnym, którzy 
spoczywają na kwaterze weterańskiej. Wśród 
nich znajduje się wiele instruktorów i 
instruktorek harcerskich.
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Chorągiew Australia
Hufce „Polesie” i „Kraków” (Sydney) oraz 
Hufiec „Pomorze” (Brisbane), obchodziły 100-
lecie „Cudu nad Wisłą” tradycyjnie, uroczystą 
Mszą Świętą z obrzędem upamiętniającym 
poległych żołnierzy we wszystkich wojnach. W 
Marayong (Sydney) po Mszy Św. odbyła się 
również wzruszająca okolicznościowa akademia. 
Tylko sto osób mog ło wziąć udzia ł w 
uroczystościach. 
Zdjęcia z Sydney: Dana Prociuk-Douglas, phm.

Hufiec „Podhale”, Melbourne.
W 100-letnią rocznicę „Cudu nad Wisłą”, Zuchy z Hufca Podhale spotkały się na Zoom - ponieważ 
w Melbourne trwają restrykcje spotykania się - by dowiedzieć choć trochę o tak ważnej dla Polski 
dacie. Zuchy słuchały piosenkę „My, Pierwsza Brygada", obejrzały krótki film pokazujący jak w tym 
czasie zmieniały się nasze granice w wyniku wojen. Następnie quiz przy użyciu  aplikacji Kahoot na  
temat „Cudu nad Wisłą”. Zakończyliśmy zbiórkę Apelem Poległych i odśpiewaniem Hymnu 
narodowego. Czuj!

Brisbane, Kościół 
Matki Boskiej 
Zwycięskiej

Marayong, kościół 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej
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Był to zimowy złaz Hufca Harcerek „Pomorze” i Hufca Harcerzy „Pomorze” w Brisbane, QLD Australia. 
Trasa złazu, która liczyła 57,3 km prowadziła przez Mapleton National Park, w Sunshine Coast położony 
na północ od Brisbane. Młodzież wędrowała przez las tropikalny, wzdłuż górskich szczytów, przy 
wodospadach i z pięknymi widokami na jeziora i tamy. 
Program złazu oparty na ewolucji harcerstwa zawierał części gałęzi harcerskich: skrzaty, zuchy, harcerki i 
harcerze, wędrowniczki i wędrownicy oraz grono instruktorskie.  Patrole przyjęły następujące nazwy: 
„Wilczęta”, „Byki” i „Orły”. Każdy dzień opierał się na jednej gałęzi harcerskiej, więc słychać było skrzatowy 
śpiew i zuchowe pląsy. Była także okazja aby zapoznać się bliżej z historią hufca. W programie były 
konkursy między patrolami, jak np. Master Chef.

Złaz Wędrowniczy 
„Ewolucja”

Obwód ZHP „Pomorze”               4 - 8 lipca 2020

W tym roku, mieliśmy szczęście, że udało nam się 
zorganizować złaz. Dopiero kilka tygodni przed nim,  
nasze parki narodowe zostały  otwarte i pozwolono na 
zajęcia  w grupach.Od dłuższego czasu nie było zbiórek i 
wszyscy tęsknili za harcerstwem i przyjaciółmi. Wspólny 
pobyt na świeżym powietrzu, po tak długim czasie 
zamknięcia w domach- to wspaniałe przeżycie. Pogoda 
była piękna a trasa ciekawa. Przechodziliśmy przez góry, 
koło wodospadów i źródeł. Wieczorami spędzaliśmy czas  
razem gotując obiady i śpiewając ulubione piosenki przy 
ognisku. Najmilej wspominam ognisko jednego wieczoru, 
na którym wszyscy przygotowali pokazy na temat 
musztry. Pokazy były bardzo śmieszne i dawno się tak 
mocno nie śmiałam.
Krysia Struzik, pwd
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 Patrol „Byki”

Wspominając z łaz, myś lę , że najmi le j 
wspominam, kiedy w trzecim dniu złazu 
zrobiliśmy przerwę przy wodospadzie. Prawie 
wszyscy poszli pływać, ale ja nie.  Była to fajna 
okazja na krótką drzemkę, wygrzać się na 
słońcu i porozmawiać z tymi, którzy postanowili 
nie skakać do wody. Była to także idealna okazja 
aby nacieszyć się pięknymi widokami i się 
zrelaksować. W czasie tej przerwy mogłem 
odbyć dłuższe rozmowy z moim patrolem. Do tej 
poru w czasie wędrówki, większość z nas 
koncentrowało się nad trasą, dojściem do celu i 
zadaniami do wykonania. Nie mięliśmy szansy 
ani siły na dłuższe rozmowy. Siedząc na słońcu, 
z uśmiechem na twarzy obserwowałem reakcję 
tych, którzy postanowili wskoczyć do bardzo 
zimnej wody. Były krzyki, mocne dreszcze i 
szybkie wyskoki z wody. Ale były także wielkie 
uśmiechy na twarzy.
Aramis

Moim ulubionym wspomnieniem ze złazu było 
codzienne gotowanie śniadań i kolacji. Nie tylko 
było to trudne zadanie, ale przede wszystkim 
musieliśmy razem nad nimi pracować. Posiłki 
przygotowywaliśmy patrolami. Jedząc te posiłki, 
często myślałam, że warto było nosić te ciężkie 
plecaki i byłam wdzięczna za to co mieliśmy. 
Leila

Jednym z moich ulubionych wspomnień ze złazu 
było to, jak ja goniłem druha Erika to wpadłem 
na drzewo… był głośny dźwięk i drzewo się 
złamało, ale nie spadło. Drzewo było w takiej 
pozycji, że gdyby wiatr przyszedł w nocy to 
mogłoby spaść na druhny Krysi hootchie. Ja nie 
chciałem żeby to się stało, więc popchnąłem 
drzewo tak, żeby było na ziemi (drzewo już było 
nieżywe przed tym jak na niego wpadłem). Druh 
Komendant Złazu, Damian Koropatwa, usłyszał i 
przyszedł zobaczyć co się dzieje – zobaczył co 
zrobiliśmy i dał druhowi Erikowi linę, żeby mógł 
zawiązać drzewo. Zawiązał i się trzymało. Ale 
kiedy ktoś popchnął znowu to drzewo, to 
korzenie wypadły z ziemi!
Sebastian

W
ędrowniczki

W czasie złazu miałem okazję wędrować z 
grupą osób, których mało znałem i wcześniej nie 
miałem okazji lepiej poznać. Była to świetna 
okazja na zawarcie nowych przyjaźni. Najmilej 
wspominam, kiedy w ostani dzień, po udanym 
złazie, siadłem z kubkiem gorącej, smacznej 
kawy. 
Damian Koropatwa, HO, Komendant Złazu
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Patrol „Orły”

Najmilej wspominam ze złazu to to, że nasz 
patrol się szybko bardzo dobrze zgrał. Byliśmy 
zawsze bardzo pozytywnie nastawieni i 
staraliśmy się jak najlepiej pracować razem.  
Świetnie spędziliśmy czas! Śpiewaliśmy, 
śmialiśmy się, rozmawialiśmy. Kiedy ktoś 
potrzebował odpoczynku, to poczekaliśmy 
chwilkę. Kiedy ktoś był głodny, to zrobiliśmy 
przerwę na posiłek. Kiedy ktoś był zmęczony, to 
spaliśmy przy drodze. Na początku złazu nie 
byłam pewna czy dam radę na złazie z takim 
ciężkim plecakiem. Ale zrozumiałam, że z 
przyjaciółmi wszystko jest możliwe. Myślę 
szczerze, że nie dałabym radę wejść na tyle gór 
i wzgórz bez “Orłów”. 
Aleksandra

Złaz był świetny. Pogoda była cudowna i nie było 
deszczu. Bardzo lubiłem kiedy chodziliśmy 
interesującymi ścieżkami i stawaliśmy aby 
obejrzeć piękne widoki lub zrobić przerwę na 
jedzenie. Ostani przystanek zanim skończyliśmy 
trasę złazu był najlepszy, bo widziałem ogromny, 
zielony las i część tamy.
Piotr 

Moim ulubionych wspomnieniem ze złazu było 
postawianie hoochies. Naszym celem było, aby 
to zrobić coraz lepiej każdego wieczoru. Jak to 
wyszło zależało od miejsca obozowania i czy 
miałyśmy wystarczająco śledzi. Co wieczór 
strategicznie podchodziłyśmy do tego zadania i 
za każdym razem wynik był inny. Wędrownicy 
chętnie dzielili się ich opiniami, co często 
kończyło się śmiechem. Najważniejsze było, że 
k ażdą n o c p r z e s p a łyśm y w y g o d n i e i 
bezpiecznie.
Oliwia 

Moim ulubionym wspomnieniem ze złazu było to, 
że to był mój pierwszy złaz jako opiekunka 
patrolu. Było fajnie chodzić z patrolem, że 
mogliśmy rozmawiać o wszystkim i lepiej 
zapoznać się. Drugim fajnym wspomnieniem 
było ognisko na którym patrole musiały zrobić 
pokaz na temat musztry. Pokazy przygotowane 
przez wędrowniczki i wędrowników były bardzo 
fajne i pomysłowe. 
Jessica Fijał, pwd

Ze złazu najmilej wspominam piękne widoki, 
które się zmieniały każdego dnia. 
Przechodziliśmy przez gęsty las tropikalny, 
wzdłuż rzeki, na szczytach gór oraz przez 
śliczne miasteczka z widokami na Sunshine 
Coast. Miło było oglądać wschody i zachody 
słońca nad tymi pięknymi okolicami.
Łukasz
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Najmilszymi atrakcjami ze złazu to było 
wymyślanie patrolami pokazów, piosenek i 
pląsów na ogniska wieczorne. W ciągu kilku dni 
miałam okazję poznać osoby, których nie 
znałam. Była to także dobra okazja aby bliżej 
poznać moich przyjaciół, szczególnie w czasie 
nocnych wart. Złaz był dość trudny, ale za to 
widoki były przepiękne. Było to dla mnie 
niezapomnianym przeżyciem i nie mogę się 
doczekać następnego złazu.
Gabby 

Najmilej ze złazu wspominam kąpiel w małym 
jeziorku, przy wodospadzie, otoczonym pięknymi 
kamieniami. Woda była szalenie zimna, nawet 
lodowata ale za to bardzo dobrze podziałała na 
moje zmęczone mięśnie. Pierwsze kilka sekund 
były strasznie trudne, bo z zimna brakło tchu, ale 
po chwili przyzwyczaiłam się do zimna i z 
przyjemnością popływałam w jeziorze. Resztę 
dnia spędziłam nie tylko czysta ale i pełna 
energii.
Angelina Skubisz, Sam. 
Komendantka Wędrowniczek

Najbardziej mi się podobały konkursy Master 
Chef. Bardzo fajnie było przygotować posiłki 
wraz z moim patrolem. Każdy miał inne sugestie 
i pomysły, ale razem daliśmy radę przygotować 
posiłek aby przedstawić komendzie złazu. Była 
to także świetnia okazja na rozmowy, przez które 
poznałem członków mojego patrol o wiele lepiej. 
Oskar

Patrol „Wilczęta”

Najlepszym wspomnieniem ze złazu, to jest 
zrealizowanie przygotowanego programu – 
okrzyk i , p iosenk i , konkursy, pokazy i 
uśm i e c h n ię t e t w a r z e węd r o w n i c z e k i 
wędrowników. By ło bardzo przy jemnie 
obserwować udaną wspó łpracę i nowo-
stworzone więzi członków patroli. Osobiście, też 
pękałam ze śmiechu przy każdym ognisku, co 
było prawdziwą radością. 
Ala Tabor, hm

Zaczynaliśmy złaz jako grupa osób, która się 
bardzo mało znała i nie miała jeszcze szansy 
pracować razem. Zakończyliśmy złaz jako jedna 
rodzina, która mile razem spędziła czas, 
pracowała razem i rozmawiała ze sobą. Patrole 
razem pracowały nad swoimi celami i zadaniami. 
Pracowały jako grupy a nie jako osoby 
indywidualne. Jak dużo można osiągnąć przez 5 
dni! 
Patrick Czaczka, Pwd.
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Harcerstwo Argentyna

Źródła: ZHP - Strona główna; https://
www.facebook.com/harcerstwo.argentyna

Argentyna o nich pamięta. Cześć i chwała 
Bohaterom!

Argentina los recuerda. Honory Gloria Héroes!
Czuwaj!

Tak zuchy w Argentynie obchodziły 76-tą rocznicę 
Powstania Warszawskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom! 
Czuj!!
Asi celebraron los zuchy el 76 aniversario del 
Levantamiento de Varsovia!
Honory Gloria a nuestros Héroes. 
Czuj!
Joasia Uzarowicz

Trochę więcej wieści z terenów…

Mamy nadzieję, że wszyscy spędzili 
przyjemny długi weekend i trzymają 
się zdrowo! Druhny z Hufca Ogniwo 
już nie mogą się doczekać na 
Rozpoczęcie Roku Harcerskiego i 
mia ły już pierwszą odprawę ! 
Zobaczcie jaki zrobiły sobie super 
wirtualny krąg!
Czuwaj!

Hufiec „Ogniwo” - Montreal, Quebec

Rocznica Powstania Warszawskiego

ZHP Południowa Francja Harcerskie wyprawy po pięknej Prowansji!
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W dniach od 11-13 września odbył się biwak szczepu w Linzu rozpoczynający rok harcerski. Mimo 
aktualnej sytuacji, która panuje na świecie, udało nam się spotkać całym szczepem i spędzić wspólnie 
czas. Nasza podróż była pełna wrażeń, przygód oraz emocji. Gdy już dojechaliśmy na pole campingowe 
zastał nas wieczór. W pośpiechu zaczęliśmy  rozstawiać namioty. Nie zabrakło również pysznej kolacji 
oraz wieczornego śpiewogrania aż do ciszy nocnej. Fabułą naszego biwaku była bajka „Królewna Śnieżka 
i 7 krasnoludków”. Harcerze oraz zuchy mieli szansę zamienić się w krasnoludki, aby stawić czoło złej 
czarownicy i uratować zatrutą królewnę Śnieżkę. Były także różne zabawy i pląsy. 
Lecz ważne jest to, aby pamiętać, że harcerstwo to nie tylko zabawa, ale również służba. Biwak to 
świetna okazja do realizowania zadań z karty próby, aby się kształcić i zdobywać kolejne stopnie. Nie 
możemy się doczekać kolejnego spotkania w tak ogromnym gronie.
Czuwaj!
Amelia Zięba, st. Ochotniczka
p.o. drużynowa 1 DH-ek "Orlice" 

Austria

Od 14 do 16 lipca odbył się biwak dla kadry 
Szczepu „Gniazdo”. Przez te kilka dni pełne 
wędrówek i zabawy, daliśmy radę zamknąć 
kilka zadań w karcie próby, zintegrować się 
jeszcze bardziej i co najważniejsze napisać 
plan pracy drużyn i zastępów na najbliższe 
pół roku.
Czuwaj!
Veronika Nelec, st. Ochotniczka, zastępowa

Biwak Szczepu „Gniazdo”

Biwak kadry Szczepu „Gniazdo”
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W czasach kiedy zastąpiłyśmy harcówkę ekranem monitora czasami ciężko jest nam 
zaplanować co zrobić, aby nasze spotkanie online przypominało jak najbardziej prawdziwą 
zbiórkę. Dzieci mają zdalne nauczanie i spędzają bardzo dużo czasu przed ekranami. 
Trudno więc wymagać od nich aby spędziły kolejne dwie godziny słuchając co mówią 
postacie z ekranu. Dlatego przygotowałam krótką listę zabaw, które świetnie sprawdzają się 
na zbiórkach online, nie wymagają dużo przygotowań a służą jako świetny przerywnik do 
każdej zbiórki. 
Aby zabawy się udały prowadzący musi znać jak obsługiwać opcje na Zoomie takie jak: 
share screen, white board i share computer sound. Informacje jak to robić można znaleźć w 
internecie. Na Zoomie świetnie tez wychodzi pląs „Disco” i daje możliwości poruszania się. 
Czuwaj!
Małgorzata Orlowska-Smith, hm.

Zbiórki w dziwnych czasach….

1. Przynieś przedmiot (go fetch).
Zadanie: przynieś przedmiot, który jest 
drewniany, metalowy, zielony, zaczyna się na 
pierwszą literę twojego imienia itp.
Prowadzący ustawia regulator czasowy (timer) 
(można ściągnąć fajny efekt dźwiękowy 
odliczanego czasu) a uczestnicy biegają po 
domu szukając przedmiotów.

2. Co się zmieniło?
Gra z użyciem opcji waiting room na Zoomie. 
Wybieramy ochotnika. Ochotnik ma 15 sekund 
aby przyjrzeć się wszystkim osobom na ekranie. 
Następnie odstawiamy ochotnika do waiting 
room i w tym czasie 3 osoby zmieniają coś w 
swoim wyglądzie. 
Wpuszczamy osobę z powrotem i musi 
zidentyfikować 3 zmiany.

3. Lider.
Na tej samej zasadzie co Zabawa nr. 2.
Wybieramy ochotnika który idzie do waiting room. 
Tym razem z grupy wybieramy lidera (dyrygenta, 
kapitana zależy od tematu) - ta osoba będzie 
pokazywać wszystkim jakie mają wykonywać ruchy. 
Gdy ochotnik wraca wszyscy klaszczą w ręce a lider 
zmienia co jakiś czas ruchy i wszyscy go naśladują. 
Ochotnik musi zgadnąć kto jest liderem.

4. Zgadnij kim jesteś?
Jak poprzednio używamy waiting room. 
Osoba, która wychodzi, musi zgadnąć jaką 
postacią jest. Gdy czeka w waiting room 
grupa wybiera wspólnie postać z bajki/polityk/
ktoś z drużyny/ pisarz/ aktor itp.
Gdy ochotnik wraca, może zadawać tylko 
takie pytania na które grupa odpowiada 
kiwając głową: tak lub nie. 

6. Wisielec (hangman) 
Można ta grę przeprowadzić 
różnie, ale zoom ma opcje white 
board na której można pisać i 
rysować. 

5. Kalambury - jeden rysuje, reszta zgaduje.
Można zarówno rysować na białej tablicy (white board) lub 
pokazywać (charades). Prowadzący pisze w prywatnej 
wiadomości uczestnikowi co ma narysować lub pokazać 
gestami bez słów. Reszta zgaduje.

22



FB: ZHP Irlandia

FB: Skrzaty - 
Serduszko czułe

7. Jaka to melodia?
Gramy początki piosenek - można wybrać różne, np i 
harcerskie i pop. Kto zgadnie piosenkę szybko wstaje i 
musi podać tytuł. 
Można rozwinąć zabawę i za dodatkowe punkty mogą 
dośpiewać resztę refrenu lub zwrotki.

9. Zabawa z nazywaniem czegoś wg 
ostatnich liter.
Przykład: kategoria zwierzęta.
Prowadzący zaczyna: np. żaba, następna 
osoba musi nazwać zwierzę które zaczyna 
się na ostatnią literę poprzedniego 
zwierzęcia, czyli A - np. aligator, a następna 
osoba musi nazwać zwierzę zaczynające 
się od litery R- np. ryś… itd 

8 Wprowadzenie nowej piosenki w innej formie. 
Puszczamy piosenkę (używając share computer 
sound) np „Ballada Rajdowa”. 
Uczestniczący słuchają jednej zwrotki i refrenu. 
Następnie zadajemy pytania, które muszą zapisać, np. 
jakie były krzyże? (brzozowe), Ile miał lat harcerz? 
Jaka puszcza płakała?  itp.

10. Opowiadamy bajkę
Każdy uczestnik ma 15 sekund aby znaleźć jakiś 
przedmiot w domu. 
Możemy połączyć tą zabawę z naszą pierwszą 
zabawą w “Przynieś przedmiot”. Albo dać jakiś 
dodatkowy wymóg co do przedmiotu - np. że ma 
być okrągły, pluszowy itp. co wam przyjdzie do 
głowy. 
Następnie prowadzący zaczyna opowiadać jakąś 
bajkę. „Dawno dawno temu był sobie straszny 
smok... “ Mówi do jakiegoś momentu i wskazuje 
następną osobę która ma dokończyć historię. Ale 
warunek jest taki, że przedmiot który uczestnicy 
przynieśli musi być wspomniany przez tą osobę 
w bajce no i musi to tworzyć jakiś logiczny ciąg. 

11. Państwa i miasta.
Jeśli nie znasz zasad, 
zobacz link: https://
www.nivea.pl/artykuly/
lifestyle/panstwa-miasta 

12. Unscrambling 
Piszemy jakieś długie 
słowo, włączamy timer i 
uczestniczący muszą 
wypisać jak najwięcej 
słów ułożonych z liter 
tego słowa

13. Zabawa na kreatywność
Prowadzący prosi aby każdy z uczestników zwinął kartkę papieru w rulon albo wziął do ręki ołówek/linijkę 
(można się umówić) 
Wszyscy wstają przed swoimi ekranami. 
Prowadzący mówi im że są aktorami w teatrze i za chwile wystąpią na scenie. Ale niestety nie maja żadnych 
rekwizytów tylko ten ołówek co mają w ręku. 
Uczestnicy muszą wymyślić jak najwięcej zastosowań tego przedmiotu i pokazać w jaki sposób by go użyli. 
Każdy ma 5 sekund podczas swojej kolejki aby coś wymyślić, a jak nie to siada. Wygrywa ostatni stojący.

Rodzicielskie Inspiracje mają Karty 
Ruchowe do druku - jeszcze jeden 
pomysł na zabawę!
Można pobrać za darmo na: https://
rodzicielskieinspiracje.pl
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Pomnik Żołnierza Polskiego na cmentarzu Maryhill w Niles, k. Chicago.  
Tu, w kwaterze kombatanckiej, pochowanych jest wielu oficerów i żołnierzy 

którzy walczyli o niepodległość Polski.
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